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Abstrakt 
 

Ivo ŘEHÁK 
Návrh sacího traktu pro vůz formule SAE 
DP, ÚADI, 2008, str.75 , obr. 35. 
 
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího traktu pro vůz formule SAE. Pro 
pohon vozu je použita pohonná jednotka Yamaha YZF R6 (2005). Návrh sacího traktu je 
zpracován tak, aby vyhovoval podmínkám a specifikacím pro vozy formule SAE. Z důvodu 
omezení výkonu motoru je v sacím traktu instalován restriktor. Pro zlepšení plnící účinnosti 
motoru je zde využito teorie rezonančního přeplňování. Výpočtová studie proudění v sacím 
traktu spalovacího motoru je provedena v simulačním softwaru pro analýzu jednorozměrného 
proudění.   
 
Klí čová slova: rezonanční potrubí, vnější charakteristika, simulační model, ustalovací 

komora, restriktor, hmotnostní tok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

Ivo ŘEHÁK 
Engine Intake Manifold for Formula SAE 
DP, IAE, 2008, 75 pp. , 35 fig. 
 
Thesis is bend on design of intake manifold for car Formula SAE. For driving of this car is 
used engine Yamaha YZF R6 (2005). Design of intake tract is processed so that agrees with 
rules and specifications for cars Formula SAE. For restriction of engine performance is in 
intake tract installed restrictor. For filling efficiency uplift of engine is used the resonance 
effect in intake pipes. Analysis of flow is carry out on simulation software for analyses of one 
dimensional flow.  
 
Key words:  resonance pipe, performance characteristics, simulation model, plenum, 

restrictor, mass flow 
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Úvod 
Vývoj spalovacích motorů pro motorová vozidla se již celou řadu let odvíjí především od 

požadavků na snižování emisí a zvýšení ekonomičnosti jejich provozu. Jde o snahu udržení či 
zvýšení výkonových parametrů spalovacího motoru, při dodržení emisních norem. To vede 
k využívání konstrukčních prvků, které dosud nebyly v sériové výrobě vozidlových motorů 
využívány, ať už z důvodu jejich vysoké ceny, nebo kvůli jejich dřívější nedokonalosti pro 
využití ve vozidlových motorech. Tak se do produkce sériových vozidel dostávají mimo jiné 
prvky, dříve využívané pouze u motorů závodních speciálů čí ryze sportovních vozidel. 

 
Široké pole rozvoje výkonových parametrů v tomto směru nabízí oblast plnění 

spalovacích motorů. V poslední době je to především zvyšování jejich účinnosti  s využitím 
přeplňování turbodmychadlem. I když je toto řešení již běžné jak u vznětových tak i 
zážehových motorů osobních vozidel, stále se jedná o finančně i konstrukčně náročný prvek. 
U nepřeplňovaných motorů se pro zlepšení plnící účinnosti v posledních letech často objevuje 
řešení, které využívá dynamických jevů v sacím potrubí, tzv. rezonanční přeplňování. 

 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem sacího traktu pro vůz formule SAE. Jedná se o 

formulový závodní vůz, osazený motocyklovým motorem. Cílem této práce bude návrh 
takového konstrukčního řešení soustavy sacího potrubí, které bude vhodné pro tento vůz, 
použitý motor a bude vyhovovat pravidlům pro vozy formule SAE. Pro dosažení dobré plnící 
účinnosti bude tato konstrukce využívat rezonančního jevu v sacím potrubí. 
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1. Podmínky a specifikace vozů formule SAE 
V této kapitole je uveden výtah z předpisů pro vozy formule SAE, které jsou směrodatné 

pro návrh a konstrukci sacího traktu. Kompletní pravidla a předpisy pro vozy a soutěže 
formule SAE jsou dostupné v literatuře [1]. 

1.1. Specifikace motoru 
Motor použitý pro pohon vozu formule SAE musí být čtyřtaktní pístový motor o objemu 

nepřesahující 610 cm3. Motor může být upraven v rámci pravidel. Pokud je použit více než 
jeden motor, celkový objem válců nesmí přesáhnout 610 cm3 a vzduch pro všechny motory 
musí projít přes jediný omezovač přívodu vzduchu (restriktor 1.6.). 

Hybridní hnací jednotky využívající akumulaci energie nejsou povoleny. 

1.2. Palivo 
Během všech výkonových soutěží musí být vozidlo provozováno s palivem poskytnutým 

organizátorem soutěže (94 a 100 oktanový bezolovnatý benzín a E-85). K poskytnutému 
palivu se nesmí nic přidávat. Tento zákaz zahrnuje i kysličník dusný nebo jiná okysličovadla. 

1.3. Sací potrubí 
Sací potrubí musí být bezpečně napojeno na blok motoru nebo hlavu válců pomocí 

třmenů a mechanických spon. Tímto se předem zamezuje použití hadicových svorek, 
plastových smyček nebo bezpečnostního drátu. Použití gumových objímek nebo hadic je 
přípustné k utěsnění vzduchových průchodů, ale není považováno za součást konstrukce. 

Veškeré části palivové soustavy a části ovládání nasávání vzduchu (plynový pedál, 
karburátor a kompletní systém přívodu vzduchu) se musí nacházet v oblasti definované 
vrcholovým obloukem a vnějšími okraji pneumatik, jak je zobrazeno na Obr. 1.1. 

 

 

Obr. 1.1. Oblast pro umístění součástí sacího a palivového systému 

 

1.4. Škrtící klapka 
Vozidlo musí být vybaveno karburátorem nebo škrtící klapkou. Škrtící klapka může být 

libovolných rozměrů nebo konstrukce. 
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1.5. Ovládání škrtící klapky 
Škrtící klapka musí být ovládaná mechanicky od akceleračního pedálu, pomocí lanovodu 

nebo táhla. Použití elektronického pedálu není dovoleno. Lanovod nebo táhlo škrticí klapky 
musejí mít plynulý chod, nesmí zadrhávat nebo váznout.  

Použitý systém akceleračního pedálu musí využívat alespoň dvě vratné pružiny tak, aby 
selhání jakéhokoli komponentu systému nebránilo škrtící klapce vrátit se zpět do uzavřené 
polohy. 

1.6. Restriktor 
Za účelem omezení výkonu motoru je použit tzv. kruhový restriktor, který svým 

průřezem omezuje maximální možné protékající množství vzduchu. Restriktor musí být 
umístěn v sacím systému mezi škrtící klapkou a motorem a veškerý vzduch nasávaný 
motorem musí projít skrze tento restriktor. Zakazuje se použití jakéhokoliv zařízení, které má 
možnost ovládat množství vzduchu za restriktorem.  

 
Maximální parametry restriktoru jsou: 
- běžný benzin   - průměr restriktoru  20 mm  
- palivo E-85 - průměr restriktoru  19 mm  
 
Restriktor musí být umístěný tak, aby bylo jeho provedení a průměr snadno 

kontrolovatelné při inspekční prohlídce během samotného závodu.  
 
Omezující kruhový příčný řez restriktoru nesmí být demontovatelný nebo proměnlivý 

jakýmkoliv způsobem, například restriktor nesmí být součástí tělesa  škrticí klapky.  
Pokud je užíváno více než jednoho motoru, musí nasávaný vzduchu projít přes jeden tentýž 
restriktor. 
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2. Data motoru 
Pro pohon vozu je použita motocyklová pohonná jednotka Yamaha YZF R6 z roku 2005 

o zdvihovém objemu 599 cm3 (Obr. 2.1). Tento motor disponuje v dané třídě výbornými 
výkonovými parametry a je využíván značnou částí týmů formule SAE. 

Jedná se o čtyřdobý, zážehový,  kapalinou chlazený čtyřválec. Je zde použitý rozvodový 
mechanismus DOHC se čtyřmi ventily na válec. Pro tvorbu směsi je použito vícebodové 
nepřímé vstřikování benzínu. 

Parametry uvedené v následujících podkapitolách jsou získané měřením na motoru nebo 
ze zdroje [3]. Jedná se pouze o údaje, které jsou rozhodující při tvorbě výpočetního modelu 
motoru. 

 
 
 

 

Obr. 2.1. Motor Yamaha YZF R6 
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2.1. Parametry motoru 
 

Zdvihový objem motoru 599 cm3 

Výkon motoru / při otáčkách 82 kW / 13000 min-1 

Točivý moment / při otáčkách 59 Nm / 10000 min-1 

Vrtání / Zdvih 65,5 / 44,5 

Délka ojnice 110 mm 

Kompresní poměr 12,8 : 1 

Kompresní objem 10,6 cm3 

Tab. 2.1. Parametry motoru 

 

2.2. Rozvodový mechanismus 
 

Rozvodový mechanismus DOHC 

Počet ventilů na válec 4 

Průměr výfukových ventilů 22 mm 

Průměr sacích ventilů 25 mm 

Průměr dříku ventilu 4 mm 

Zdvih sací vačky  8,5 mm 

Zdvih výfukové vačky 7,6 mm 

Tab. 2.2. Parametry rozvodového mechanismu 

 

Otvírá sací ventil 39° 

Zavírá sací ventil 69° 

Úhel otevření sacího ventilu 288° 

Otvírá výfukový ventil 66° 

Zavírá výfukový ventil 34° 

Úhel otevření výfukového ventilu 280°  

Tab. 2.3. Časování rozvodů 
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2.3. Výfuková soustava 
Výfuková soustava je zde použita typická pro čtyřválcové motocyklové motory, kde se 

spojují výfuková potrubí vedle sebe ležících válců (první s druhým a třetí se čtvrtým). Pro 
ilustraci je taková výfuková soustava uvedena na Obr. 2.2. 

 
 

 

Obr. 2.2. Výfuková soustava 

 
 

Typ výfukového systému 4-2-1 

Potrubí Délka [mm] Průměr [mm] 

[4] 560 34 

[2] 110 38 

[1] 960 42 

Tab. 2.4. Parametry výfukové soustavy 
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2.4. Sací soustava 
Údaje uvedené v Tab. 2.5 byly získány měřením na původním sacím systému motoru. Na 

Obr. 2.3 je část původní ustalovací nádoby s ústím rezonančních potrubí. Je zde patrný rozdíl 
v délkách rezonančních trubic pro dvojice válců motoru. 

 
 

 

Obr. 2.3. Ustalovací nádoba 

 
 

 

Rezonanční délky (266 a 246) mm  

Počáteční průměr rezonanční trubice 42 mm 

Průměr v sedle ventilu 25 mm 

Objem ustalovací nádoby 7,5 l 

Tab. 2.5. Parametry sací soustavy 
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2.5. Vnější charakteristika motoru 
Vnější charakteristika motoru pochází ze zdroje [4]. Je důležitým zdrojem informace při 

tvorbě výpočetního modelu, jenž je popsána v kapitole 6. 
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Graf 2.1. Vnější charakteristika motoru YZF R6 
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3. Konstruk ční provedení sacího traktu formule SAE 
Na rozdíl od sériově vyráběných osobních automobilů, kde při konstrukci sacího traktu je  

brán zřetel především na prostorové uspořádání motorového prostoru, u závodních speciálů 
jakými jsou formulové vozy, máme větší prostor pro různá konstrukční řešení. To nám dává 
lepší možnost  vytvořit takový sací systém, který bude především dobře plnit svoji funkci. 
Tou je co nejlepší plnění motoru čerstvým vzduchem. 

Při návrhu sacího systému spalovacího motoru nelze jednoznačně stanovit ideální řešení 
systému. Jak bude dále popsáno v následující části (kapitola 4), je návrh a naladění sacího 
systému ovlivněn celou řadou faktorů. 

Z výše uvedeného tedy vyplívá, že u formulových vozů se vyskytují rozmanitá řešení 
sacích systémů. Jednotlivá konstrukční řešení pro vozy formule SAE by se dala rozdělit do tří 
skupin. 

Prvním z nich je řešení s bočním vstupem do zásobníku vzduchu. Tato varianta je 
zobrazena na Obr. 3.1, Obr. 3.2 a Obr. 3.3. Nízká zástavba celého systému napomáhá ke 
snížení polohy těžiště vozu a kompaktnost řešení optimálně využívá volného prostoru nad 
motorem a celá zástavba se dobře vejde do rámu vozu. Problém u tohoto řešení může nastat  
s optimálním nasměrováním proudnic nasávaného vzduchu od vstupu do zásobníku vzduchu 
k sacím potrubím jednotlivých válců. Mohou tak vznikat rozdílné hmotnostní toky 
jednotlivými rezonančními trubicemi.U řešení na Obr. 3.1 se použitý zásobník vzduchu zdá 
být poměrně malý a při vysokých otáčkách by nemusel poskytovat dostatečnou zásobu 
vzduchu.  

 
 

 

Obr. 3.1. Boční vstup do zásobníku vzduchu 
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Obr. 3.2. Boční vstup do zásobníku vzduchu 

 

 

Obr. 3.3. Boční vstup do zásobníku vzduchu 
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Dalším, poměrně málo používaným konstrukčním řešením, je centrální vstup do 
zásobníku vzduchu se vstupem čerstvého vzduchu v zadní části vozu. Toto řešení je opět 
velmi výhodné z hlediska polohy těžiště vozu i z hlediska zastavěného prostoru, jako tomu 
bylo v předchozí variantě. Problém zde ovšem může nastat s prouděním nasávaného vzduchu, 
kdy jeho proudnice musí vykonat poměrně ostrou změnu směru cestou do válce motoru. Toto 
řešení ukazují Obr. 3.4 a Obr. 3.5. 

 

 

Obr. 3.4. Vstup vzduchu v zadní části vozu 

 

 

Obr. 3.5. Vstup vzduchu v zadní části vozu 
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Posledním typem konstrukčního provedení je možnost s centrálním vstupem nasávaného 
vzduchu umístěným v oblasti ochranného oblouku hlavy řidiče. Toto řešení může být 
komplikovanější z hlediska zástavby do vozu a nevýhodné z hlediska zvýšení polohy těžiště 
vozu. Jsou zde ale i zjevné funkční výhody. Proudnice nasávaného vzduchu cestou do motoru 
nemusí vykonávat ostré záhyby a rovněž rozdělení proudu nasávaného vzduchu by zde mělo 
být rovnoměrné a plynulé. Použití tohoto řešení je na Obr. 3.6 a Obr. 3.7. 
 

  

Obr. 3.6. Centrální vstup vzduchu 

 

 

Obr. 3.7. Centrální vstup vzduchu 

 
 

Dalším důležitým prvkem je poté správný tvar zakončení rezonančních trubic v prostoru 
zásobníku vzduchu. Cílem je zhotovení takového tvaru, který klade co nejmenší odpor 
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protékajícímu vzduchu. Konce rezonančních trubic mívají rozšířený tvar, aby bylo dosaženo 
snížení hydraulických ztrát při vtékání vzduchu. Příklad použití bezztrátových hrdel u vozu 
formule SAE je na Obr. 3.8. 

 

 

Obr. 3.8. Hrdla sacích trubic 

 
Materiálů používaných u sacích systémů formule SAE je celá řada. Ne příliš často jsou 

zde použity kovové materiály jako ocel nebo slitiny hliníku. Hustota těchto materiálů je 
poměrně vysoká a tím pádem je vysoká i hmotnost celého systému. Použití těchto materiálů 
ukazují Obr. 3.5 a Obr. 3.7. Mnohem obvyklejší je použití plastových, nebo kompozitních 
materiálů. Tyto mají výhodu v nižší hmotnosti a tvarové různorodosti. Při použití 
kompozitních materiálů, jakými jsou například laminát nebo karbon, lze dosáhnou téměř 
jakéhokoli tvaru při zachování velmi nízké hmotnosti a dostatečné pevnosti a tuhosti systému. 
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4. Rezonanční přeplňování  
Pro dosažení dobré plnící účinnosti motoru bude využito principu rezonančního 

přeplňování. To je založeno na naladění délek rezonančních trubic a jeho princip bude popsán 
v následujících podkapitolách. 

„Rezonanční plnění dává v rezonanční oblasti relativně malé zvýšení plnícího tlaku 15-
30 kPa.“ [2]. 

4.1. Princip využití rezonančního efektu 
Při pohybu pístu směrem k dolní úvrati, se v prostoru nad pístem tvoří podtlak (tento 

podtlak je při překrytí ventilů také ovlivněn tlakovými vlnami ve výfukovém potrubí, ale pro 
zjednodušení tohoto přiblížení tuto možnost nebudeme uvažovat). Při otevřeném sacím 
ventilu se podtlaková (primární) vlna šíří v sacím potrubí směrem k sacímu nátrubku a uvádí 
do pohybu sloupec vzduchu směrem do válce motoru. Když primární podtlaková vlna dorazí 
k ústí sacího nátrubku, narazí na tlakové rozhraní (náhlá změna průřezu). V tomto okamžiku 
se primární podtlaková vlna odráží a mění se na přetlakovou (sekundární) vlnu. Při zanedbání 
hydraulických ztrát můžeme říct, že primární i sekundární vlna mají stejnou modulaci 
(amplitudu, tvar a vlnovou délku). Tato sekundární přetlaková vlna se stejnou rychlostí 
(rychlost zvuku) pohybuje zpět směrem k místu kde byla vybuzena, tj. k sacímu ventilu a do 
válce motoru. Tyto tlakové vlny si lze představit jako jistá zhuštění a zředění vzduchu 
v určitém místě a určitém časovém okamžiku. Okamžitý tlak v každém místě potrubí a 
určitém okamžiku je dán superpozicí elementárních tlakových vln. Pro výhodné naplnění 
válce se snažíme dosáhnout toho, aby v okamžiku uzavření sacího ventilu, byl v oblasti 
ventilového sedla vyšší tlak než ve válci a náplň proudila směrem do válce. Tím dojde 
k požadovanému přeplnění válce. 
 

Vzhledem k nízkým amplitudám tlakových vln v sacím traktu spalovacího motoru 
můžeme k popisu kinetiky tlakových vln použít zákonů šíření zvuku (vlnové teorie). Pokud 
zanedbáme vnější vlivy, jakými jsou hydraulické a tepelné ztráty, je rychlost šíření zvuku ve 
vzduchu dána vztahem (1): 

 
  

 ,s va r Tκ= ⋅ ⋅  (1)  

 
 

kde :  κ - Poissonova konstanta, 
  r – plynová konstanta vzduchu, 
  TV – teplota vzduchu. 
 
Ze vztahu je patrné, že rychlost šíření zvuku v plynu je závislá na jeho teplotě. Z toho 

vyplívá, že teplota nasávaného vzduchu má vliv na chování systému rezonančního potrubí. 
Tuto závislost ukazuje Graf 4.1. 
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Graf 4.1. Rychlost zvuku v závislosti na teplotě 

 
Vhodnou délku rezonančního potrubí dále určíme ze vztahu (2) 

 

 ,
8

s
rez

a
l

n
=

⋅
 (2) 

 
 
kde: as – rychlost zvuku, 
  n – otáčky motoru. 
 
Ze vztahu (2) vyplívá, že naladění rezonanční délky potrubí je závislé na otáčkách, resp. 

pro různé otáčky je vhodná jiná délka potrubí. Jde vlastně o to, že v jiných otáčkách, než na 
které je naladěna rezonanční délka potrubí, v okamžiku uzavírání sacího ventilu, dorazí do 
oblasti sedla ventilu místo kladné půlvlny záporná. To vede k tomu, že v okamžiku uzavírání 
sacího ventilu je ve válci nižší tlak než v sacím kanálu a následkem toho vzduch proudí 
opačným směrem. Obecně lze konstatovat, že pro dosažení vysokého točivého momentu 
v nízkých otáčkách je vhodné dlouhé úzké potrubí. Naopak pro dosažení vysokého výkonu ve 
vyšších otáčkách je vhodné použití krátkého objemného potrubí. Samozřejmě nesmíme 
opomenout fakt, že k dosažení dobrého naplnění válce, musí být objem rezonančního potrubí 
větší než zdvihový objem válce. 

Využití rezonančního efektu v širším pásmu otáček lze dosáhnout proměnnou délkou 
rezonančního potrubí, kde lze měnit délku potrubí v závislosti na otáčkách. Toto řešení je 
v současnosti často využívané. 

K dalšího zlepšení plnění válce lze ještě využít dynamického jevu ve výfukovém potrubí, 
kdy se bude při překrytí ventilů, do válce a dále pak do sacího potrubí, šířit podtlaková vlna 
z potrubí výfukového. 
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4.2. Návrhový výpočet rezonančního potrubí 
Vstupními daty pro návrhový výpočet rezonanční délky jsou: 
střední teplota vzduchu v sacím potrubí TV 
jmenovité otáčky motoru n 
 
Střední teplota vzduchu v sacím potrubí ovlivňuje rychlost zvuku jak je patrné ze vztahu 

(1). Tato teplota se v reálných případech pohybuje okolo 25°C (298K).  
Výpočet rychlosti zvuku v potrubí podle vztahu (1): 

 

,S Va r Tκ= ⋅ ⋅  

 
 
kde :  κ - Poissonova konstanta  4.1=κ , 
  r – plynová konstanta vzduchu 11287 −− ⋅⋅⋅= KkgJr , 

  TV – teplota vzduchu   KTV ⋅= 298 . 

 
Po dosazení: 

1

1.4 287 298,

347.23 .

S

S

a

a m s−

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅
 

 
Výpočet rezonanční délky potrubí podle vztahu (2): 
 

 ,
8

s
rez

a
l

n
=

⋅
 (3) 

 
 

kde: as – střední rychlost zvuku v potrubí [m.s-1], 
  n – jmenovité otáčky motoru  [s-1]. 
 
Vypočtené hodnoty uvádí Tab. 4.1. a Graf 4.2. 
 
 
n 

[min -1] 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 

lrez 

[mm] 
2604 1302 868 651 521 434 372 326 289 260 237 

Tab. 4.1. Délka rezonančního potrubí v závislosti na otáčkách 
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Graf 4.2. Závislost délky sacího potrubí na otáčkách motoru 

 
Tyto předběžné výsledky dále využiji jako výchozí parametry při následujícím návrhu 

sacího systému. 
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5. LOTUS Engine Simulation 
Lotus Engine Simulation je simulační program firmy Lotus Engineering software pro 

predikci kompletní charakteristiky spalovacího motoru. Primárně je určen pro analýzu 
jednorozměrného proudění v potrubí spalovacího motoru. 

V této kapitole budou stručně popsány jednotlivé prvky a modelové prostředky tohoto 
softwaru, které byly použity při tvorbě modelu motoru v této diplomové práci.  

5.1. Vlastnosti potrubí 
Potrubí v tomto programu jsou jednorozměrné prvky, jenž jsou definovány svými 

geometrickými a termodynamickými vlastnostmi. 

5.1.1. Geometrické vlastnosti potrubí 

Geometrické vlastnosti potrubí jsou dány jeho délkou, počátečním a koncovým 
průměrem trubice. Program rovněž umožňuje definovat různé průměry po délce potrubí, což 
umožňuje vytvoření jakéhokoli tvaru potrubí. Například konvergentně-divergentní trysku jaká 
je uvedena na Obr. 5.1. Umožňuje však pouze modelování potrubí kruhového průřezu. 

 
 

 

Obr. 5.1. Konvergentně-divergentní tryska 

 
Jak bylo uvedeno výše, program řeší jednorozměrné proudění. Z toho vyplívá jisté 

omezení v možnosti tvarování potrubí. Program není schopen řešit skokové změny průměru, 
protože zde dochází k porušení předpokladu jednorozměrného proudění. K problémům při 
výpočtu dochází také při velkých postupných změnách průměru, kde se po délce rychle mění 
vlastnosti proudu.  

Potrubí je po délce rozděleno příčnými průřezy na elementy Obr. 5.2, kde v každém 
elementu jsou řešeny okamžité vlastnosti proudu vzduchu. Minimální délka elementů je 
doporučena 15 až 20 mm pro sací potrubí a 25 až 30 mm pro výfukové potrubí. Je ovšem 
vhodné použít menší délku elementu. Vyhneme se tak problémům se spojitostí především při 
vyšších otáčkách motoru. 
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Obr. 5.2. Elementy potrubí 

 

5.1.2. Termodynamické vlastnosti potrubí 

Protože software při výpočtu uvažuje i přestup tepla stěnami potrubí, jsou dalšími 
zadávanými vlastnostmi tloušťka stěny potrubí a materiál stěny potrubí. Lotus Engine 
simulation software nabízí ve volbě celou řadu materiálů. V Tab. 5.1. jsou uvedeny materiály 
použité ve stavbě mého modelu. Plastické hmoty a hliník jsou požity ve stavbě sacího potrubí 
a dále hliník samotný jako materiál hlavy válce, resp. sacích a výfukových kanálů. Ocel je 
použita jako materiál výfukového potrubí. 

 
 

Materiál  Hustota materiálu 
[kg.m-3] 

Tepelná vodivost 
[W.m -1.K -1] 

Tepelná kapacita 
[kJ.kg -1] 

Ocel 7900 48 490 
Hliník 2700 204 940 
Plast  1400 0,25 1256 

Tab. 5.1. Vlastnosti materiálů potrubí [7]  

  
 S přestupem tepla také souvisí typ chladícího média potrubí. Zde je možnost jako 

chladící médium využít chladící vodu nebo vzduch. Vlastnosti použitých chladících médií 
jsou uvedeny v Tab. 5.2. V tomto případě bylo využito chladící vody jako chladícího média 
pro sací a výfukové kanály a vzduchu pro chlazení sacího a výfukového potrubí. 

 
 

Chladící médium Teplota chladícího média 
[°C] 

Součinitel přestupu tepla 
[W.m -2.K -1] 

Vzduch Teplota okolního vzduchu 20 
Voda 100 5000 

Tab. 5.2. Vlastnosti chladícího média potrubí [7] 
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5.1.3. Ztrátové přechody 

Důležitým prvkem, který zvyšuje přesnost modelu a lépe reprezentuje charakter 
proudění, jsou ztrátové přechody ve spojeních potrubí. V modelu je lze identifikovat podle 
symbolu na Obr. 5.3. Jde o definici úhlu styku potrubí. Tímto prvkem zadávám programu, 
aby počítal se ztrátami ve styku potrubí. Tohoto prvku bylo využito například u větvení 
výfukového potrubí, viz.  Obr. 5.4. 

 

 

Obr. 5.3. Symbol ztrátového přechodu 

 

 

Obr. 5.4. Větvení výfukového potrubí 

 

5.1.4. Vstupní a výstupní rozhraní 

Tento prvek umožňuje zadávat stav okolního prostředí. Konkrétně teplotu a tlak 
nasávaného vzduchu a tlak a teplotu vzduchu v oblasti ukončení výfuku. 

 

 

Obr. 5.5. Sací (vlevo) a výfukové (vpravo) rozhraní 
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5.1.5. Zdvihová křivka vačky 

Průběh zdvihu vačky je při modelování jevů v sacím a výfukovém potrubí poměrně 
důležitým faktorem. Protože ovšem nebylo možné získat skutečný zdvihový průběh vačky, 
musel jsem se spokojit s modelovou křivkou z databáze použitého softwaru. Pro tuto křivku je 
možné zadat okamžik otevření a uzavření ventilu a maximální zdvih vačky. Použité křivky 
vaček jsou na Obr. 5.6. Průběh sací vačky je zobrazen světle modře a výfukové hnědě. Dále je 
zde zobrazeno pořadí zapalování válců (modře).  

 
 

 

Obr. 5.6. Zdvihové křivky vaček 

 

Na Obr. 5.7. je zobrazen model motoru Yamaha YZF R6. Pro názornost jsou zde 
popsány důležité součásti motoru. 
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Obr. 5.7. Výpočetní model motoru YZF R6 
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5.2. Modely pracovního oběhu motoru 
Abychom mohly přesně analyzovat proudění v potrubí spalovacího motoru, je třeba znát 

termodynamické děje probíhající ve válci motoru. K tomuto potřebujeme matematické 
modely těchto termodynamických dějů. Obecně jsou známe ideální teoretické oběhy, 
skládající se ze základních termodynamických dějů. Je však také známo, že tyto ideální oběhy 
vykazují jisté odchylky od skutečných termodynamických procesů.  

Tento výpočetní software využívá matematické modely, které pomáhají určit změny 
stavových veličin (tlak, teplota, objem a hmotnost náplně ve válci). V této podkapitole jsou 
stručně popsány některé modely využité při stavbě výpočtového modelu motoru.   

5.2.1. Termodynamické modely průběhu hoření 

Základem přeměny energie ve válci motoru je vznik tepla při procesu spalování. 
Množství vyvinutého tepla je dáno jeho množstvím a výhřevností, jak je zřejmé ze vztahu (4):  

 
 ,B u BdQ H dm= ⋅  (4) 

 
kde: QB – teplo uvolněné z paliva, 

  Hu – výhřevnost paliva, 
  mB – hmotnost paliva. 
 

Další parametry jako výkon nebo indikovaná účinnost však závisejí i na průběhu hoření. 
Pro popis průběhu hoření používá program Lotus Engine Simulation Vibeho model hoření. 
Vibeho funkce udává poměrné množství uvolněného tepla v závislosti na poměrné době 
hoření. Je dána vztahem (5): 

 

 
1

1 ,
mayx e

+−= −  (5) 
 
kde faktor a vyjadřuje podíl nespáleného paliva ve válci. Je závislý na chemické 

účinnosti paliva. Exponent m, tzv. Vibeho parametr, určuje průběh hoření. 
Význam bezrozměrných veličin, jimiž jsou poměrné množství uvolněného tepla x a 

poměrná doba hoření y, je patrný ze vztahů (6): 
 

 
( ) ( )

, ,B

B H

m t
x y

m t

ϕ ϕ= =  (6) 

 
 kde  mB(ϕ) – hmotnost již spáleného paliva, 
  t(ϕ)    – doba spálení hoření již spáleného paliva, 
  mB     – celková hmotnost paliva, 
  tH       – celková doba hoření. 
 
Průběh Vibeho funkce pro různý exponent m znázorňuje Graf 5.1. 
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Graf 5.1. Prohořívání paliva ve válci podle Vibeho 

 
 

Derivací Vibeho funkce (7) získáme přehled o intenzitě hoření v každém okamžiku. Ze 
vzniklé závislosti je dobře patrný průběh hoření. Průběh hoření podle Vibeho pro různý 
exponent m znázorňuje Graf 5.2. 

 

 
1

( 1)
mm aydy

a m y e
dx

+−= + ⋅  (7) 
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Graf 5.2. Průběh hoření podle Vibeho 

 
Pro zážehové vysokootáčkové motory se nejlépe osvědčil Vibeho model hoření 

s exponentem m=2 a faktorem a=10. Průběhy Vibeho funkce pro tyto parametry zobrazují 
Graf 5.3 a Graf 5.4. 

Vibeho funkce s těmito parametry byla použita také při tvorbě modelu motoru v této 
diplomové práci. 
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Graf 5.3. Průběh prohořívání paliva pro m=2 a a=10 
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Graf 5.4. Průběh hoření pro m=2 a a=10 
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5.2.2. Termodynamické modely přestupu tepla ve válci 

Velmi důležitým faktorem při modelování pracovního oběhu motoru je znalost přestupu 
tepla. Je třeba rozlišit ztráty vzniklé výměnou tepla mezi plynem a stěnami pracovního 
prostoru válce a ztrátami prostupem tepla stěnami válce. Celý přenos tepla by se tak dal 
rozdělit do tří částí: 

Přenos tepla konvekcí mezi pracovním plynem ve válci a vnitřními stěnami válce. 
Vedení tepla stěnami válce. 
Přenos tepla mezi válcem a okolním prostředím, v tomto případě chladícím médiem, 

chladící kapalinou. 
 
Použitý výpočetní software řeší tento postup následujícím způsobem.  
Nejprve stanoví teplotu stěny válce pomocí jednoduchého jednorozměrného vztahu pro 

výpočet přenosu tepla (8). 
 

 ,
1

w c
w

w

c w

T T
q

δ
α λ

−=
 

+ 
 

 (8) 

 
kde: Tw – teplota stěn pracovního prostoru, 
  Tc – teplota chladícího média, 
  αc – součinitel přestupu tepla chladícího média, 
  λw – tepelná vodivost stěny, 
  δw – šířka stěny válce. 
 
Tvar tohoto vztahu je zapsán na základě analogie s Ohmovým zákonem, kdy jednotlivé 

přenosy tepla považujeme za sériově řazené odpory, jak to ukazuje Obr. 5.8. Ve vztahu ovšem 
není uvedena část popisující přenos tepla ze spalovacího prostoru o stěny válce, na obrázku 
vlevo, protože vztah slouží programu pouze k určení teploty vnitřní stěny válce. Přenos tepla 
konvekcí z pracovní látky do stěn válce je řešen dále zvlášť.  

 
 

 

Obr. 5.8. Schéma přestupu tepla 
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Vztah (8) se skládá z části vedení tepla stěnou válce (9):  
 

 2
2 ,w w

w w
w

T T
q λ

δ
−= ⋅  (9) 

 
přestupu tepla konvekcí ze stěny válce do chladícího média (10): 
 

 2( ),c c w cq T Tα= −  (10) 

 
Ze vztahu (8) tak lze vyjádřit teplotu stěny válce Tw na straně spalovacího prostoru (11): 
 

 ,

1 w
w w c

c w

T q T
δ

α λ
 

= + + 
 

 (11) 

 
Veličiny ve vztahu (11) jsou programu zadány, nebo mohou být určeny uživatelem. 
Teplota chladícího média, tedy zde chladící kapaliny, Tc je zde stanovena na 100°C. Pro 

součinitel přestupu tepla chladící kapaliny αc jsou stanoveny hodnoty 104 W.m-2.K-1 pro hlavu 
válců a 8.103 W.m-2.K-1 pro blok válců. 

Tepelná vodivost stěny válce je fyzikální vlastností materiálu. Hodnoty tepelné vodivosti 
uvádí Tab. 5.3. 

 
Materiál Tepelná vodivost [W.m-1.K -1] 

Litina 45 
Hliník 150 
Ocel 48 

Zirkon 4,1 

Tab. 5.3. Hodnoty tepelné vodivosti materiálu válce [7] 

Poslední neznámou zůstává hodnota tepelného toku. Ta se programem převádí vždy 
z předchozího výpočetního cyklu. 

 
Další částí modelu přenosu tepla je určení tepelného toku při přenosu konvekcí 

z pracovního plynu do stěn válce. Přenos tepla ve válci je možno popsat analytickým 
Newtonovým vztahem (12). Pro tepelný tok platí: 

 

 ( ),wQ A T Tα
•

= ⋅ ⋅ −  (12) 

   
kde: α - součinitel přestupu tepla, 
  A – okamžitá hodnota povrchu pracovního prostoru, závislá na poloze pístu, 
  Tw – teplota stěn pracovního prostoru, 
  T – teplota plynu. 

 
V tomto programu je možné použít Annandův, Woschniho či Eichelbergův model pro 

modelování přestupu tepla. Všechny tři modely slouží k určení hodnoty součinitele přestupu 
tepla ve válci motoru. Ten zahrnuje všechny parametry, které ovlivňují konvekci. 
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Při tvorbě modelu byl pro určení součinitele přestupu tepla využit často používaný 
Woschniho model. Tento model byl odvozen ze vztahů pro Nusseltovo a Reynoldsovo číslo 
pro proudění v potrubích. Součinitel přestupu tepla podle Woschniho je definován vztahem 
(13): 

 

 
0.80.8

1
0.55 0.2

1 1

( ) ,Z
p s k

w cyl

T VA p
B U C U D p p

T D p V
α

 ⋅⋅= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ 
 (13) 

 
kde: A, B, C – Woschniho koeficienty pro otevřený i uzavřený cyklus, 
  D – Woschniho koeficient pro uzavřený cyklus, 
  p – tlak ve válci, 
  T w– teplota válce, 
  VZ – zdvihový objem válce, 
  Dcyl – vrtání válce, 
  pU  – střední pístová rychlost, 

  sU  – střední rychlost víru, 

  T1 – teplota plynu na začátku spalování, 
  p1 – tlak plynu na začátku spalování, 
  V1 – objem na začátku spalování, 
  pk – velikost kompresního tlaku. 
 
Hodnoty koeficientů Woschniho modelu jsou specifické pro každý motor. Jejich analýza 

je velmi náročným procesem. Při tvorbě tohoto modelu proto byly použity doporučené 
hodnoty pro zážehové motory s nepřímým vstřikem paliva. Hodnoty těchto koeficientů jsou 
uvedeny v Tab. 5.4. 

 
Koeficient A B C D 

Otevřený cyklus 3,26 9,12 0,834 - 
Uzavřený cyklus 3,26 4,56 0,616 0,00324 

Tab. 5.4. Hodnoty Woschniho koeficientu pro nepřímý vstřik paliva [7] 
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6. Tvorba výpočetního modelu 
Podstatnou částí této diplomové práce byla tvorba výpočtového modelu motoru Yamaha 

YZF R6 (2005) ve výše popsaném softwaru Lotus Engine Simulation.  
Při stavbě tohoto modelu jsem vycházel z geometrických údajů, které bylo možno  

změřit, nebo byly získány z dokumentace motoru. Takovéto hodnoty jsou uvedeny v kapitole 
2. Data motoru. Pro stavbu modelu by bylo vhodné dále využít indikátorového diagramu 
motoru, který udává průběh tlaku ve válci motoru v závislosti na natočení klikového hřídele. 
Pokud známe průběh indikátorového diagramu, lze poměrně přesně analyzovat průběh vývinu 
tepla ve válci motoru a přestupy tepla. 

Tento podklad ovšem nebylo možné získat. Indikace motoru je poměrně složitou a velmi 
nákladnou záležitostí. Dále je také nutno poznamenat, že z důvodu vkládání snímačů tlaku pro 
indikaci motoru je nevratně znehodnocena hlava válců motoru. Technologie, které umožňují 
indikaci bez znehodnocení motoru zatím nejsou dostupné. 

Jediným vodítkem při stavbě výpočetního modelu se tedy stala vnější charakteristika 
motoru uvedená v kapitole 2.5. 

 
V prvním kroku byl vytvořen jednoduchý model, který vycházel z naměřených rozměrů 

potrubí a dat pohonné jednotky. Pro data, jakými byly například průběh hoření, přestupy tepla 
nebo křivka vačky, které nebylo možné z výše uvedených důvodu získat, byly dosazeny 
hodnoty doporučené zdrojem [7]. Sací trakt tohoto jednoduchého modelu byl tvořen pouze 
jednoduchými sacími potrubími odpovídající délky a průměru. Toto řešení je zobrazeno na 
Obr. 6.1. 

 

 

Obr. 6.1. Uspořádání jednoduchého modelu motoru 
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Pro model sacího (resp. výfukového) kanálu byl použit pro každý válec jeden prvek 
kanálu, který umožňuje zadat počet dvou sacích (resp. výfukových) ventilů na válec. Takové 
využití prvku kanálu má výhodu především ve snížení výpočetního času modelu, oproti 
použití dvojice kanálů a dvojice ventilů. 

V tomto prvním přiblížení také nebylo využito ustalovací komory vzduchu. 
 
Vnější charakteristika prvního modelu je uvedena v Graf 6.1. Tyto první výsledky ovšem 

nebylo možno považovat za uspokojivé. Proto bylo nutné přistoupit k dalšímu zpřesňování 
modelu. 
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Graf 6.1. Porovnání vnější charakteristiky motoru YZF R6 a prvního modelu 

Šlo především o postupné přibližování se reálné stavbě sacího a výfukové traktu, za cenu 
větší složitosti modelu a zvýšení výpočetního času. Pro další porovnání je nutno poznamenat, 
že výpočetní čas prvního výše popsaného modelu byl přibližně 45 min. 

Značné zpřesnění hodnot vnější charakteristiky přineslo zavedení ztrátových přechodů v 
potrubí výfukového traktu Obr. 6.3. a zařazením modelu tělesa škrtících klapek do sacího 
traktu Obr. 6.2. Toto zpřesnění se ovšem projevilo pouze ve velmi vysokých otáčkách, tzn. 9 
000 min-1 a výše. Průběh točivého momentu po těchto úpravách modelu ukazuje Graf 6.2. 
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Projev těchto prvků ve vyšších otáčkách si lze vysvětlit projevem tlakových ztrát na těchto 
prvcích, které v nízkých otáčkách nemají výrazný vliv na proudění v potrubí. 

  

 

Obr. 6.2. Model tělesa škrtících klapek 

 

 

Obr. 6.3. Ztrátové přechody ve styku potrubí  
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Graf 6.2. Průběh točivého momentu modelu motoru 

 
V dalším kroku byly nahrazeny jednoduché kanály vždy dvojicí sacích (resp. výfukových 

kanálů, dvojicí ventilů a dalším potrubím reprezentujícím geometrii a fyzikální vlastnosti 
příslušného kanálu. Toto řešení jenž je zobrazeno na Obr. 6.4., lépe odráží skutečné vlastnosti 
sacích kanálů. 

 

 

Obr. 6.4. Model se čtyřmi ventily na válec 

  
Řešení s využitím čtyř modelových ventilů na válec již přineslo poměrně dobré a 

srovnatelné výsledky ve vnější charakteristice. 
Vnější charakteristika konečné verze modelu zobrazuje Graf 6.3. (tučně). Pro porovnání 

jsou zde uvedeny průběhy vnější charakteristiky reálného motoru YZF R6 (tence). 
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Graf 6.3. Porovnání vnější charakteristiky motoru YZF R6 a modelu 

 
V průběhu celé optimalizace výpočetního modelu motoru byla také testována možnost 

využití ustalovací komory vzduchu v sacím traktu, tak jak je tomu u reálného motoru. 
Z výsledků ovšem bylo patrné, že ustalovací komora v tomto modelu sacího traktu nemá 
výrazný vliv.   

Další změny ve výpočetním modelu již nepřinášely výrazná zpřesňování hodnot. Tím je 
myšleno, že změny těchto hodnot byly nejvýše v řádu desetin kilowat, což je při hodnotách 
rychlostní charakteristiky v řádu desítek kilowat zanedbatelné. 

Závěrem je nutno poznamenat, že s postupným zpřesňováním modelu a s tím 
souvisejícím zvyšováním jeho složitosti, značně narůstal i výpočetní čas. Pro představu, 
výpočetní čas konečné verze modelu motoru YZF R6 byl přibližně 360 minut. 
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7. Návrh koncepce sacího systému formule SAE 
Důležitou částí této práce byla studie vlivu změn v sacím traktu na chování motoru. Vliv 

změn byl kvůli snížení výpočetního času zkoušen na zjednodušeném modelu čtyřválcového 
motoru o stejném zdvihovém objemu jaký má motor výchozí, tedy 599 cm3 . Zjednodušeného 
modelu bylo možné použít proto, že zde nejde o porovnávání modelu s reálným motorem, ale 
pouze o studii a ověření vlivu změn v sacím potrubí na chování motoru obecně.  

 

7.1. Vliv délky rezonančních potrubí 
V kapitole 4 byl teoreticky odvozen vztah pro naladění délky rezonančního potrubí. Na 

tomto místě je ověřeno teoretické naladění rezonančních délek pomocí zkoušek na 
simulačním modelu motoru.  

Byly provedeny výpočty pro různě délky rezonančních potrubí, kde výstupem byla vždy 
momentová charakteristika motoru. Tyto momentové charakteristiky ukazuje Graf 7.1. 
V grafu nejsou z důvodu přehlednosti uvedeny všechny charakteristiky, které byly pro tuto 
analýzu použity. V dolní části Graf 7.1. jsou uvedeny délky rezonančních potrubí 
v milimetrech. 

Z momentové charakteristiky lze dobře vysledovat, v které oblasti otáček se nachází 
maximum točivého momentu a je zřejmý efekt přeplnění. 
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Graf 7.1. Průběhy točivého momentu pro různé délky potrubí 

Z takto získaných hodnot vznikla charakteristika jenž ukazuje optimální délku 
rezonančního potrubí pro konkrétní otáčky motoru. Charakteristika je porovnána s teoretickou 
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závislostí délky potrubí na otáčkách v Graf 7.2. Teoretická závislost délky potrubí na 
otáčkách byla odvozena dříve v kapitole 4. 
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Graf 7.2. Vliv otáček na naladění délky potrubí 

Mírnou odchylku od teoretických hodnot délek potrubí lze vysvětlit tím, že výpočetní 
model v použitém programu je schopen zahrnout i takové vlivy, které nejsou v teoretickém 
návrhovém výčtu obsaženy. Jsou to například změny stavových veličin plynu po délce potrubí 
nebo přestup tepla stěnami potrubí. 

Ovšem i přesto lze říct, že i se základním teoretickým vztahem (3) uvedeným v kapitole 
4.2. lze dosáhnout poměrně dobrých a přesných výsledků při ladění rezonančních délek 
sacího potrubí. 

 

7.2. Vliv pr ůměru potrubí 
Dalším faktorem který ovlivňuje plnění motoru je průměr potrubí. V kapitole 4 byla jako 

jedna z podmínek využití rezonančního přeplňování uvedeno, že objem potrubí pro každý 
válec musí být větší nebo alespoň roven zdvihovému objemu daného válce, tedy p zV V≥ .  

Zdvihový objem jednoho válce motoru je 149,75 cm3. Podle naměřených hodnot byl 
spočten objem sacího kanálu motoru 149,18 cm3. To znamená, že už i při velmi úzkém a 
krátkém potrubí bude podmínka splněna. 

Dále by bylo možné sledovat vlivy změn průtočného průřezu potrubí, ale v tomto případě 
jsem omezen použitou konstrukcí motoru, konkrétně průměry vstupu sacích kanálů v hlavě 
válců a prostorem pro konstrukci sacího traktu. Z tohoto důvodu budou použity přibližně 
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stejné průměry rezonančních trubic jako na původním sacím traktu použitého motoru. Další 
studium vlivu průměru se tedy na tomto místě zdá nepředmětné.  

  

7.3. Restriktor 
Podle technických předpisů pro vozy formule SAE musí být do sacího traktu, mezi 

škrtící klapku a motor, umístěn předepsaný restriktor. Bližší popis tohoto restriktoru je uveden 
již výše v kapitole 1. Podmínky a specifikace vozů formule SAE. 

7.3.1. Vliv restriktoru 

Restriktorem je v tomto případě snížený kruhový průřez, který omezuje přísun vzduchu 
do motoru. Omezením průtočného průřezu udává maximální hmotnostní tok vzduchu, který 
přes restriktor může projít. Tím omezuje maximální otáčky motoru a jeho špičkový výkon. 
Omezení špičkového výkonu se ve výsledku projeví snížením maximální rychlosti vozidla. 
Vliv restriktoru je dobře patrný na příkladu vnější charakteristice motoru v Graf 7.3. 
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Graf 7.3. Vliv restriktoru na vnější charakteristiku motoru 
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7.3.2. Návrh trysky 

Restriktor lze vyhotovit jako konvergentně-divergentní trysku. Konvergentní část, tryska 
je charakterizována po délce se snižujícím průřezem dS < 0 a naopak v divergentní části se 
průřez zvyšuje dS > 0. Pokud je uvažováno izoentropické proudění a rychlost nižší než 
rychlost zvuku, pak v konvergentní části dochází ke zvyšování rychlosti proudícího média dw 
> 0 a snižování tlaku dp < 0. V divergentní části je tomu potom naopak. Takováto tryska a 
popsané děje v ní jsou uvedeny na Obr. 7.1. 

 

 

Obr. 7.1. Konvergentně divergentní tryska 

Probíhající změny lze odvodit pomocí následující soustavy rovnic:  
Rovnice kontinuity  (zákon zachování hmotnosti) (14): 

 

 0,
dS dw d

S w

ρ
ρ

+ + =  (14) 

 
kde: ρ - hustota média [kg/m3], 
  w – rychlost proudění [m.s-1], 
  S – průřez [m2]. 
 

Energetická rovnice (zákon zachování energie) (15): 
 

 0,di w dw+ ⋅ =  (15) 
 
kde: w – rychlost proudění [m.s-1], 
  i – měrná entalpie [J.kg-1]. 
 

Rovnice pro vratný adiabatický děj z 1. zákona termomechaniky (16): 
 

 0,
dp

di
ρ

− =  (16) 

 
kde: ρ - hustota média [kg/m3], 
  p – tlak [Pa], 

i – měrná entalpie [J.kg-1]. 
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Kombinací a postupnou úpravou těchto rovnic dostáváme vztah (17): 
 

 ( )2
2

1 ,
dS dp

M
S wρ

= −  (17) 

 
kde: ρ - hustota média [kg/m3], 
  w – rychlost proudění [m.s-1], 
  S – průřez [m2], 
  p – tlak [Pa], 
  M – Machovo číslo [-]. 
 
Machovo číslo je dáno poměrem místní rychlosti proudění w a místní rychlosti zvuku a. 
 
V jednotlivých průřezech konvergentní části ve směru proudu média se postupně snižuje 

tlak, teplota, hustota a entalpie média, naopak jeho rychlost  roste. Pro každý průřez můžeme 
rychlost média určit ze vztahu (18), který je odvozen z energetické rovnice proudění: 

 

 

1

0
0

2 1 ,
1

p
w r T

p

κ
κκ

κ

− 
  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −   −    

 (18) 

 
kde: κ - Poissonova konstanta [-], 
  r – měrná plynová konstanta [J.kg-1.K-1], 
  T0 – teplota vstupujícího média [K], 
  p – tlak [Pa], 

p0 – tlak vstupujícího média [Pa]. 
  
Pro vyjádření hmotnostního toku lze vyjít z rovnice kontinuity, kde po dosazení a 

úpravách vychází vztah (19): 
 

 
0

2 ,
p

m S
v

ψ= ⋅ ⋅ ⋅ɺ  (19) 

 
kde ψ  je výtokový součinitel [-]. Jeho hodnota je dána vztahem : 
 

 

1 1

0 0

1 ,
1

p p

p p

κ
κ κκψ

κ

− 
    = ⋅ ⋅ −    −     

 (20) 

 

Závislost hodnoty výtokového součinitele ψ  na tlakovém poměru 
0

p

p
 pro κ=1,4 

zobrazuje Graf 7.4. 
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Graf 7.4. Závislost výtokového součinitele ψ  na  p/p0  

 
Pokud je motor v chodu, v jeho sacím traktu je tlak nižší než okolní tlak barometrický. 

Tlakový poměr 
0

p

p
 < 1 a zároveň 

0

p

p
 < 

0

krp

p
. To znamená, že v oblasti kritického průřezu 

rychlost nedosahuje rychlosti zvuku.  
 
Pokud zvyšujeme otáčky motoru, narůstá rychlost proudění vzduchu do motoru a tlak p 

v sacím traktu klesá. Tím se snižuje i tlakový poměr 
0

p

p
. Dojde-li při zvyšování otáček 

motoru ke stavu, kdy 
0 0

,krpp

p p
= což je takzvaný kritický tlakový poměr a v nejužším 

kritickém průřezu restriktoru bude dosaženo kritické rychlosti, tedy místní rychlosti zvuku. 
Hodnota této kritické rychlosti se určí ze vztahu (21): 

 

 02 .
1krw r T

κ
κ

= ⋅ ⋅ ⋅
+

 (21) 

 
Této kritické rychlosti odpovídá kritický tlak pkr, jehož hodnotu lze určit ze vztahu (22): 
 

 
1

0

2
.

1krp p

κ
κ

κ
− = ⋅ + 

 (22) 
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Pokud se bude tlak v sacím traktu za restriktorem dále snižovat, zůstane tlak ve 

výstupním průřezu konstantní, roven tlaku kritickému a také hmotnostní tok již dále neroste. 
Dochází k takzvanému zahlcení trysky. 

Další snížení tlakového poměru v tomto případě nelze dosáhnout, protože spalovací 
motor není schopen dosáhnout tak velkého podtlaku v sacím potrubí, aby vznikly podmínky 
pro vznik nadzvukové rychlosti. 

 
Maximální hmotnostní tok použitého restriktoru se určí ze vztahu (23): 
 

 
( )

1

2 1

max 0
0

2
,

1resm S p
r T

κ
κκ

κ

+
⋅ −

 
  = ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ + 
 

ɺ  (23) 

 
kde: Sres – nejmenší průřez restriktoru   Sres= 0,000314 m2, 
  p0 – vstupní tlak (atmosferický)   p0  = 100 000 Pa, 
  κ - Poissonova konstanta    κ    = 1,4, 
  r – měrná plynová konstanta vzduchu  r    = 287,04 J.kg-1.K-1, 
  T0 – teplota nasávaného vzduchu   T0  = 293,15 K. 
 
Po dosazení: 
 

 

1,4 1

2 (1,4 1)
6 5

max

1,4 2
314 10 10 ,

287,04 293,15 1,4 1
m

+
⋅ −

−
 
  = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   ⋅ + 
 

ɺ  

 
 1

max 0,074 .m kg s−= ⋅ɺ  

 
 
Podobných výsledků bylo dosaženo i na modelu motoru v simulačním programu, kde se 

při dosažení kritické rychlosti v použitém restriktoru ustálila hodnota hmotnostního toku na 
hodnotě 0,077 kg.s-1. Graf 7.5 ukazuje porovnání hmotnostního toku motoru s použitím 
restriktoru a bez restriktoru. Na oranžovém průběhu hmotnostního toku je dobře patrné 
dosažení maximálního hmotnostního toku restriktorem, v otáčkách 9000 min-1.  

Je tedy zřejmé, že ve vyšších otáčkách již nebude možné zvyšování točivého momentu 
motoru. Naladění sacího systému motoru bude tedy nutno přesunout do otáček nižších. 
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Graf 7.5. Hmotnostní tok do motoru 

 
Hodnotu maximálního hmotnostního toku nelze překročit, protože v nejužším průřezu 

restriktoru je dosaženo kritické rychlosti, jak je uvedeno výše. Hodnotu této kritické rychlosti 
lze vyčíslit z výše uvedeného vztahu (21): 

  

 02 ,
1krw r T

κ
κ

= ⋅ ⋅ ⋅
+

 

 
po dosazení: 
 

 
1,4

2 287,04 293,15,
1,4 1krw = ⋅ ⋅ ⋅

+
 

 
 

 1313,2krw m s−= ⋅ . 
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Hodnota kritické rychlosti je opět srovnatelná s výsledky dosaženými v simulačním 
programu. Zde se hodnota kritické rychlosti ustálila přibližně na hodnotě 317,6 m.s-1. Průběh 
rychlosti nasávaného vzduchu v nejužším místě restriktoru ukazuje Graf 7.6. 
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Graf 7.6. Průběh rychlosti v nejužším místě restriktoru 

 
Restriktor bude konstruovat jako konvergentně divergentní tryska. Tyto trysky se 

konstruují pro jednoduchost jako dva proti sobě jdoucí kuželové nátrubky. Kuželovitost 
divergentní části je obecně doporučena na 10°- 20°. U restriktoru byla zvolena hodnota úhlu 
kuželovitosti 15°. Pro ostatní blízké hodnoty úhlu kuželovitosti se projevy v sacím potrubí 
téměř neměnily. 

 

7.4. Vliv objemu ustalovací komory vzduchu 
V prvních simulačních modelech motoru byl vliv objemu ustalovací nádoby vzduchu 

zanedbatelný. Při změnách jejího objemu nastávaly změny hodnot výkonu v řádu setin 
kilowat.  

Problém s objemem ustalovací nádoby se objevil až s přidáním restriktoru do sacího 
traktu. Tento problém se objevil ve formě okamžitého nedostatku tlaku v ustalovací nádobě 
v určitých otáčkách, konkrétně 7000 – 8000 min-1. To mělo za následek nečekaný výrazný 
propad hodnot točivého momentu a výkonu v těchto otáčkách. Tento problém byl odstraněn 
použitím ustalovací nádoby o větším objemu. Výsledek je patrný v Graf 7.7., kde je na vnější 
charakteristice motoru porovnáno použití ustalovací nádoby o objemu 5l a 7,5l. 
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Graf 7.7. Vliv objemu ustalovací komory vzduchu 

   

7.5. Konečná verze sacího traktu 
Podle výše uvedených předpokladů bylo vytvořeno několik návrhů naladění sacího 

traktu. Některé se v provedených simulacích projevily jako nevhodné.  
Například použití velmi krátkého rezonančního potrubí, které slibuje vysoký špičkový 

výkon ve vyšších otáčkách ztrácí svůj význam v momentě, kdy je použit restriktor, který 
zabrání dosažení těchto otáček. Naopak při použití velmi dlouhého potrubí, které umožnilo 
získání  vysokého točivého momentu již v nízkých otáčkách, se začaly objevovat problémy se 
zástavovými rozměry konstrukce. Použití dlouhého potrubí pro nízké otáčky také neumožnilo 
využití celého otáčkového spektra, které umožňuje potenciál použitého motoru a rozsah 
umožněný restriktorem. Tím, že se využívá nižších otáček, je i hodnota špičkového výkonu 
poměrně nízká. 

Pro rozšíření oblasti využití rezonančního přeplňování bylo navrženo použití různých 
rezonančních délek pro dvojice válců. Takové řešení sice mírně sníží maximální hodnotu 
kroutícího momentu, ale přínos v rozšíření oblasti vysokého kroutícího momentu je značný. 

 
Z několika variant byla vybrána ta zobrazená v Graf 7.8. Vybrána byla především proto, 

že v průběhu točivého momentu se nevyskytuje žádný propad jak tomu bylo v některých 
jiných variantách, nebo i v původním naladění motoru. Zároveň maximální špičkový výkon 
zde nabývá hodnoty 69 kW, která nebyla z důvodu použití restriktoru u žádné z variant 
překročena.   
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Graf 7.8. Vnější charakteristika konečné verze pro formuli SAE 

Z vnější charakteristiky je patrné, že rozsah využitelných otáček motoru se nachází 
v oblasti od 8000 do 10000 min-1, tedy od nástupu vysoké hodnoty točivého momentu, do 
dosažení maximální hodnoty výkonu. Tento rozsah otáček, 2000 min-1, je poměrně úzký, 
avšak vzhledem k tomu, že se jedná o formulový vůz určený pro okruhové disciplíny,  je 
spektrum otáček dostačující. Většího rozšíření spektra využitelných otáček se již nepodařilo 
dosáhnout u žádné jiné varianty sacího traktu. Umístění této oblasti v celém otáčkovém 
spektru je vždy dáno naladěním na konkrétní rozsah otáček. 

  
U této konečné varianty je použito dvojí délky rezonančních trubic 225 mm pro druhý a 

třetí válec a 205 mm pro první a čtvrtý válec. Objem ustalovací komory vzduchu je 8 l.  
Z důvodu zástavových rozměrů je u konečné verze restriktoru použito v jeho 

konvergentní části, úhlu kuželovitosti 20°. Díky této změně se snížila délka restriktoru 
přibližně o 19 mm. Hodnoty vnější charakteristiky po této změně zůstaly téměř nezměněny. 
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8. Konstruk ční řešení sacího traktu 
Posledním úkolem této diplomové práce bylo na základě výše určených parametrů sacího 

traktu, vytvořit jeho konstrukční návrh v CAD systému. Je nutno poznamenat, že tato část, 
tedy konstrukční návrh, musela být prováděna paralelně s modelovým návrhem sacího traktu, 
aby byla ověřena realizovatelnost navrhovaného modelu. Návrh konstrukčního provedení 
probíhal také zároveň s konstrukcí rámu a dalších částí vozu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné 
během návrhu konstrukčního řešení spolupracovat s ostatními kolegy pracujícími v rámci své 
diplomové na projektu formule SAE. 

 
Pro konstrukci sacího traktu byla zvolena koncepce s centrálním vstupem do ustalovací 

komory vzduchu a vstupem do sacího traktu v oblasti ochranného oblouku rámu. Schématické 
znázornění hlavních částí sacího traktu je na Obr. 8.1. Tento sací trakt je sestaven tak, aby 
odpovídal předpisům pro formuli SAE. Obsahuje restriktor, který je umístěn mezi škrtící 
klapkou a motorem. 

 
 

 

Obr. 8.1. Schéma sacího traktu 

 

8.1. Sací trubice 
Sací trubice jednotlivých válců musí splnit několik požadavků. Musí jít pevně připojit a 

utěsnit vzhledem k hlavě válců. Nesou vstřikovače a v ustalovací komoře vzduchu budou 
zakončeny bezztrátovými vstupy. Jak bylo uvedeno již výše, bude použito dvou různých 
délek rezonančních sacích trubic. Tento prvek je dobře patrný na Obr. 8.2.  
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Obr. 8.2. Rozdílná délka sacích potrubí 

 
Sací trubice budou rozděleny na dvě části. Sací nátrubky umístěné v ustalovací komoře 

vzduchu a trubice spojující hlavu válců motoru a ustalovací komoru. Takovéto nebo podobné 
řešení se běžně objevuje v konstrukcích sacích traktů sportovních motocyklů. Zde jsou ovšem 
trubice tvořeny přímo tělesem škrtících klapek. 

Připojení sacích trubic k hlavě válců, jejich připojení k ustalovací komoře vzduchu a 
příprava pro vstřikovače jsou řešeny stejně jako u originálního sacího traktu motoru YZF R6. 
Pro utěsnění mezi trubicemi a ustalovací komorou bude použito originálních pryžových 
kroužků s objímkami. 

Sací nátrubky umístěné v ustalovací komoře musí být konstruovány tak, aby kladly 
vtékajícímu vzduchu pokud možno co nejmenší odpor. Jejich počátek bývá značně rozšířený, 
aby se napomohlo k lepšímu nasměrování proudícího vzduchu do sacího potrubí a snížily se 
tak hydraulické ztráty. Nejnižších hydraulických ztrát je dosahováno při natvarování sacího 
vstupu podle části křivky, tzv. Bernoulliho lemniskáty Obr. 8.3.  

 
 

 

Obr. 8.3. Bernouliho lemniskáta [8] 
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Část Bernoulliho lemniskáty, která je použita jako tvar sacího nátrubku je zobrazena v  
Graf 8.1. 
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Graf 8.1. Křivka sacího nátrubku 

 
Tento tvar je později namodelován v CAD systému. Je to patrné na řezu modelem sacího 

nátrubku je na Obr. 8.4. 
 
 

 

Obr. 8.4. Řez sacího nátrubku 
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8.2. Ustalovací komora vzduchu 
Objem ustalovací komory byl výše stanoven na 8 l. V modelu byl její tvar vyhotoven tak, 

aby celé konstrukční řešení vyhovovalo prostorovým podmínkám rámu vozidla. Restriktor je 
k ustalovací komoře připevněn pomocí příruby. Tvar ustalovací komory je dobře vidět v 
obrázcích celkové sestavy. 

 

8.3. Restriktor 
Restriktor bude konstruován tak, jak bylo popsáno výše, tedy v konvergentní části 

kuželem s úhlem 20° a v divergentní části kuželem 15°. Aby nevznikal v setkání kuželů ostrý 
přechod, je zde navrženo zaoblení o poloměru 40 mm, tečně navazující na zmíněné kužele. To 
vše samozřejmě při dodržení nejmenšího průměru restriktoru 20 mm. Základní rozměry 
restriktoru jsou zobrazeny v příloze 5. 

 

8.4. Škrtící klapka 
Podle pravidel formule SAE musí být použita škrtící klapka mechanicky ovládaná od 

pedálu akcelerátoru. Protože škrtící klapka je výrobně náročné zařízení, je vhodné její 
zakoupení jako hotového dílu.  

V modelu byla použita škrtící klapka dodávaná firmou Jenvey Dynamics Ltd., typu SFS 
40/0/0 (krátké provedení) bez příruby pro vstřikovač s průměrem 40 mm. Základní rozměry 
škrtící klapky jsou uvedeny v příloze 6. 

 

8.5. Čistič vzduchu 
Vstup do sacího traktu je opatřen kónickým bavlněným čističem vzduchu. Ten je zde 

použit především k zajištění delší životnosti motoru .  
V modelu je použit  univerzální kónický bavlněný čistič vzduchu od firmy K&N Filters, 

model RC-2490. Tento vzduchový čistič je určen pro motory motocyklů, závodních vozů a 
podobné aplikace. Jeho základní rozměry jsou uvedeny v příloze 8. 

 
 

 

Obr. 8.5. Bavlněný čistič vzduchu 
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Pro upevnění čističe vzduchu k tělesu škrtící klapky je nutno vyrobit vhodnou přírubu. 
Její konstrukční rozměry jsou v příloze 7. 

  
Pokud by jsme se spokojily s omezenou životností motoru, může být vstup vzduchu 

opatřen pouze sacím nátrubkem, podobně jak je tomu na Obr. 8.6. Toto řešení má samozřejmě 
výhodu v eliminaci odporu, který vstupujícímu vzduchu klade vzduchový čistič. Proto je také 
běžně u závodních motorů, u kterých dlouhodobá životnost nehraje velkou roli, běžně 
využíváno. 

 

 

Obr. 8.6. Vstupní nátrubek 

 

8.6. Celková konstrukce sacího traktu 
V celé konstrukci sacího traktu by měly být použity materiály u kterých je možno docílit 

co nejhladšího povrchu, aby nedocházelo k vysokým ztrátám při proudění plynu. S tím 
souvisí i hladké slícování vnitřních průměrů ve styku jednotlivých součástí. 

Zároveň by měly být využívány materiály o co nejnižší hustotě, aby příliš nezvyšovaly 
hmotnost celého vozu. V potaz přicházejí materiály, jako slitiny hliníku, plasty a kompozitní 
materiály. V Tab. 8.1. jsou uvedeny hustoty, čili měrné hmotnosti některých často 
používaných konstrukčních materiálů. 

 
 

Materiál   Hustota [kg/m3] 
Ocel 7800 

Hliníková slitina 2800 
Sklolaminát  

(skelná vlákna + polyesterová pryskyřice) 
1800 

Kompozitní materiál CFRP 
(uhlíková vlákna + epoxidová pryskyřice) 

1500 

Tab. 8.1. Hustota konstrukčních materiálů 
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 Z uvedených materiálů se nejvhodnějším jeví kompozitní materiál CFRP tzv. karbon. 

Má nejnižší měrnou hmotnost a velkou možnost tvarování. Je ovšem také z uvedených 
materiálů nejdražší. 

Další dobrou možností je použití slitin hliníku. Jsou poměrně lehké, svařitelné a 
obrobitelné. Zároveň jejich cena je oproti kompozitním materiálům mnohem nižší. Z těchto 
důvodů byla většina dílů sacího traktu konstruována tak, aby byly ze slitin hliníku 
vyrobitelné. 

 
Celková konstrukce sacího traktu zobrazena v následujících obrázcích (Obr. 8.7. až Obr. 

8.10.).  
 
 

 

Obr. 8.7. Boční pohled na zástavbu sacího traktu 
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Obr. 8.8. Přední pohled na zástavbu sacího traktu 

 



Ústav automobilního  Ivo Řehák 
a dopravního inženýrství 

Brno, 2008  60   

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Obr. 8.9. Zástavba sacího traktu 
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Obr. 8.10. Sestava sacího traktu 
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Závěr 
Cílem mojí diplomové práce bylo seznámení se s problematikou proudění a 

dynamických jevů v sacím traktu spalovacího motoru. Poté k použitému motoru Yamaha 
YZF R6 vytvořit konstrukční návrh takového sacího traktu, který by vyhovoval předpisům 
pro vozy kategorie formule SAE. Na závěr jsem měl sestavit CAD model sacího traktu na 
základě výše stanoveného konstrukčního návrhu.   

 
Zásadní částí této diplomové práce bylo vytvoření simulačního modelu motoru Yamaha 

YZF R6 s původním sacím a výfukovým traktem. Tato část byla rozhodující vzhledem 
k dalšímu návrhu modifikovaného sacího traktu, protože simulační model motoru je základem 
pro následně dosažené výsledky. Při stavbě simulačního modelu jsem vycházel pouze 
z geometrických dat odměřených na motoru a vnější charakteristiky motoru. Optimálním 
postupem by bylo při tvorbě simulačního modelu vycházet z indikátorového diagramu, který 
lépe charakterizuje děje ve spalovacím motoru. Při tvorbě modelu mi tedy byla vodítkem 
vnější charakteristika motoru. K hodnotám této vnější charakteristiky se mi podařilo přiblížit 
v rozhodující oblasti od 6000 do 14000 min-1 na 6,8% což činí průměrný rozdíl 3,84 N.m. 

 
Tento simulační model motoru se stal základem pro návrh nového sacího traktu. V sacím 

traktu vozidla formule SAE musí být umístěn restriktor mezi škrtící klapkou a motorem. Už 
jen zařazení tohoto prvku, restriktoru, změnilo konstrukční uspořádání základních částí sacího 
systému. Dalším důvodem změn v sacím traktu bylo to že původní varianta sání, byla 
naladěna pro maximální točivý moment v oblasti 10000 až 11000 min-1. Jak je patrné 
z průběhu hmotnostního toku v Graf 7.5., kvůli použití restriktoru, motor v těchto otáčkách již 
nemá dostatečný přísun čerstvého vzduchu a není tedy možno už dále rozvíjet točivý moment 
a tedy i výkon motoru, ani při využití rezonančního přeplnění. Musel jsem tedy provést 
naladění maximálního točivého momentu do vhodných nižších otáček. 

 
Za účelem naladění sacího traktu byly v kapitole 7 provedeny některé studie, které měly 

za cíl zjistit prostřednictvím simulačního programu, projevy změn v sacím traktu. Především 
je zde zjišťován vliv délky rezonančního potrubí na naladění charakteristiky motoru a 
výsledky jsou porovnány s teoreticky získanými hodnotami délek potrubí. Výsledek je pak 
patrný v  Graf 7.2. Zde se ukázalo, že i s použitím jednoduchých teoreticky odvozených 
vztahů, které zanedbávají některé faktory ovlivňující dynamiku plynů v potrubí, je možné 
dosáhnout poměrně přesného naladění sacího potrubí. 

Dalším prvkem který významně ovlivňuje charakteristiku motoru je použitý restriktor. 
Zde je opět provedeno porovnání hodnot získaných teoretickým výpočtem s výstupem ze 
simulačního programu. Zde byl vypočten maximální možný hmotnostní tok vzduchu 
restriktorem 0,074 kg.s-1. 

 
Po odzkoušení a uvědomění si vlivu jednotlivých částí sacího traktu byla navržena 

výsledná varianta sacího traktu, která se mi jeví jako vhodná pro využití u vozu formule SAE. 
Jak bylo uvedeno výše, je zde pro zlepšení plnící účinnosti využito rezonančního přeplňování. 
Pro rozšíření oblasti využití rezonančního přeplňování je zde využito rozdílných délek 
rezonančních potrubí pro dvojice válců. Pro první a čtvrtý válec je to 325 mm a pro druhý a 
třetí pak 345 mm. Vnější charakteristika motoru získaná jako výstup simulačního programu je 
zachycena v Graf 7.8. Motor zde dosahuje maxima točivého momentu 67,21 N.m při 9000 
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min-1 a zároveň se jeho hodnota drží nad 66 N.m v rozsahu od 8000 do 10000 min-1. Hodnoty 
maximálního výkonu 69 kW, dosahuje při 10000 min-1. 

 
Je nutno také poznamenat, že celá návrhová studie probíhala za předpokladu 

jednorozměrného proudění pouze v kruhových průřezech potrubí.  Některé prvky sacího 
traktu, jako například ustalovací komora vzduchu, by však pro optimalizaci jejích tvaru 
vyžadovaly bližší analýzu pomocí nástrojů pro řešení modelů trojrozměrné dynamiky tekutin 
CFD. 

 
Dalším krokem při práci na projektu formule SAE by mělo být testování charakteristik 

motoru na motorové brzdě a porovnávání takto získaných výsledků s výsledky simulací 
získaných prostřednictvím této diplomové práce. 

Dále po zhotovení prototypu formule SAE bude důležité sledovat reakce motoru při 
dynamických změnách jízdních cyklů. Zde se také značně projevuje vliv geometrie sacího 
systému. Proto sběr dat při jízdních testech vozu v jízdních disciplínách formule SAE bude 
velmi důležitý pro další optimalizace, a to nejen sacího systému.  
 

Na základě výše získaných parametrů sacího traktu byl vytvořen CAD model sacího 
traktu pro zástavbu do vozu. Tento model je součástí výsledného týmového návrhu formule 
SAE. Základní rozměry sacího traktu a jeho rozhodujících součástí jsou uvedeny v přílohách 
3 až 8. 

 
Dokončením tohoto bodu jsem splnil všechny body zadání této diplomové práce. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
α  [W.m-2.K-1]  součinitel přestupu tepla náplně ve válci 
αc  [W.m-2.K-1]  součinitel přestupu tepla chladícího média 
δw  [m]   šířka stěny válce 
κ  [ - ]   Poissonova konstanta 
λ  [W.m-1.K-1]  tepelná vodivost 
ρ  [kg.m-3]  hustota média 
ψ  [ - ]   výtokový součinitel 
a  [ - ]   Vibeho parametr 
A  [m2]   okamžitá hodnota povrchu pracovního prostoru 
as  [m.s-1]   rychlost zvuku 
Dcyl [m]   průměr válce 
Hu [J.kg-1]   výhřevnost paliva 
i  [J.kg-1]   měrná entalpie 
lrez [m]   rezonanční délka potrubí 
m  [ - ]   Vibeho exponent 
M  [ - ]   Machovo číslo 
mɺ  [kg.s-1]   hmotnostní tok 
mB [kg]   hmotnost paliva     

maxmɺ  [kg.s-1]   maximální hmotnostní tok 

MT [N.m]   točivý moment 
n  [min-1]   otáčky motoru 
p  [Pa]   tlak 
P  [kW]   výkon 
p0  [Pa]   tlak vstupujícího média 
p1  [Pa]   tlak na počátku spalování 
pk  [Pa]   kompresní tlak 
pkr [Pa]   kritický tlak 
Qɺ   [W]   tepelný tok ve válci 
QB [J]   teplo uvolněné z paliva 
qc  [W.m-2]  tepelný tok chladícím médiem 
qw  [W.m-2]  tepelný tok stěnami válce 
qw2 [W.m-2]  tepelný tok stěnami válce 
r  [J.kg-1.K-1]  měrná plynová konstanta 
S  [m2]   příčný průřez 
Sres [m2]   nejmenší příčný průřez restriktoru 
t  [s]   čas 
tH  [s]   doba hoření 
T0  [K]   teplota vstupujícího média 
T1  [K]   teplota plynů na počátku spalování 
Tc  [K]   teplota stěn pracovního prostoru 
Tv  [K]   teplota nasávaného vzduchu 
Tw [K]   teplota stěn pracovního prostoru 
Tw2 [K]   teplota stěn válce na straně chladícího média 
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pU  [m.s-1]   střední pístová rychlost 

sU  [m.s-1]   střední rychlost víru ve válci 

v0  [m3.kg-1]  měrný objem vstupujícího média 
V1 [m3]   objem na počátku spalování 
Vp [m3]   objem rezonančního potrubí 
Vz  [m3]   zdvihový objem válce 
w  [m.s-1]   rychlost proudění média 
wkr [m.s-1]   kritická rychlost proudění média 
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Příloha 1: Tabulkové hodnoty výkonu a točivého momentu reálného motoru a  
  simulačního modelu Yamaha YZF R6 
 
 
 

Motor YZF R6 Simulační model motoru 

Otáčky 
n [min-1] 

Výkon 
P [kW] 

Točivý 
moment 
M t [N.m] 

Výkon 
P [kW] 

Točivý 
moment 
M t [N.m] 

1000 2,10 20,06   

2000 6,65 31,77 8,85 42,28 

3000 10,70 34,08 15,70 49,99 

4000 15,67 37,43 21,49 51,31 

5000 19,80 37,83 27,37 52,27 

6000 29,90 44,43 31,36 49,91 

7000 32,30 44,09 37,57 51,25 

8000 45,60 54,46 49,15 58,67 

9000 50,60 53,72 56,69 60,15 

10000 62,37 59,59 67,80 64,75 

11000 67,95 59,02 70,13 60,88 

12000 74,10 59,00 75,96 60,45 

13000 79,3 58,28 79,66 58,51 

14000 77,76 53,03 74,11 50,55 
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Příloha 2: Tabulkové hodnoty výkonu a točivého momentu konečné verze sacího 
traktu pro formuli SAE 

 
 

Formule SAE 

Otáčky 
n [min-1] 

Výkon 
P [kW] 

Točivý 
moment 
M t [N.m] 

1000 4,40 42,05 

2000 9,03 43,12 

3000 15,34 48,81 

4000 21,78 52,00 

5000 27,44 52,41 

6000 33,70 53,63 

7000 39,92 54,46 

8000 55,86 66,67 

9000 63,34 67,21 

10000 69,07 65,96 

11000 65,76 57,09 
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Příloha 3: Základní rozměry sacího traktu I 
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Příloha 4: Základní rozměry sacího traktu II 
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Příloha 5: Základní rozměry restriktoru 
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Příloha 6: Základní rozměry škrtící klapky 
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Příloha 7: Příruba čističe vzduchu 
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Příloha 8: Základní rozměry čističe vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


